BIO krema
za roke in nohte
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE
IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.

Proizvajalec:

Mindtrade d.o.o., Tržaška c. 42, 1000 Ljubljana

Datum izdaje certifikata: 01.01.2021
Številka certifikata: №0707

IZDELEK

BIO krema za roke in nohte

ŠT. CERTIFIKATA

0705

PROIZVAJALEC

Mindtrade d.o.o.

TIP IZDELKA

Naravna krema za nego rok

VOLUMEN

100 ml

ROK UPORABNOSTI

24 mesecev od datuma proizvodnje

ZAGOTOVILA ZNAKA KAKOVOSTI:
o

Izdelek ne vsebuje umetnih arom ali dišav

o

Izdelek ne vsebuje umetnih konzervansov

o

Izdelek ne vsebuje umetnih barvil

o

Izdelek ne vsebuje spojin s klorom, sulfati, nitrati, nitriti, amini

o

Izdelek ne vsebuje parafina, mineralnih olj, vazelina

SESTAVA IZDELKA:
Sestavina

Inci

Namen

Delovanje

Voda

AQUA

Topilo vodotopnih
učinkovin

Topilo vodotopnih
učinkovin

Sončnično olje

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Naravno rastlinsko olje

Nega in zaščita kože

Karitejevo maslo

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

Naravno rastlinsko maslo

Nega in zaščita kože

Gliceril stearat citrat

GLYCERYL STEARATE CITRATE

Emulgator in emolient

Emulgator in emolient

Gliceril stearat

GLYCERYL STEARATE

Emulgator in emolient

Emulgator in emolient

Naravno protimikrobno
sredstvo

GLYCERIN, AQUA, SODIUM LEVULINATE, SODIUM Protimikrobna snov
ANISATE

Protimikrobno
delovanje

Glicerin

GLYCERIN

Vlažilec

Vlaženje kože

Cetearilni alkohol

CETEARYL ALCOHOL

Stabilizator, emolient

Zaščita kože in
stabilizacija emulzije

Mandljevo olje

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL

Naravno rastlinsko olje

Nega in zaščita kože

Gliceril kaprilat

GLYCERYL CAPRYLATE

Emulgator in emolient

Zaščita kože in
emulgiranje

Eterično olje pomaranče

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Eterično olje lavandina

LAVANDULA HYBRIDA GROSSO HERB OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Eterično olje cedre

CEDRUS ATLANTICA BARK OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Sestavina

Inci

Namen

Delovanje

Eterično olje čajevca

MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Tokoferil acetat

TOCOPHERYL ACETATE

Antioksidant

Antioksidativna zaščita

Ksantan gumi

XANTHAN GUM

Naravni polisaharid

Zaščita kože, stabilizacija
emulzije

Citronska kislina

CITRIC ACID

Sredstvo za uravnavanje
kislosti

Uravnavanje kislosti
izdelka

OPIS IZDELKA:
Krema je kombinacija izbranih rastlinskih olj in masla, ki v sinergiji z ostalimi kozmetičnimi surovinami
gradijo dobro hranljivo in vlažilno emulzijo. Karitejevo maslo (Butyrosperum parkii) bo zaradi velikega
deleža neumiljivih spojin pomagalo vzpostaviti porušeno zaščitno funkcijo lipidne bariere. Sončnično
olje (Helianthus annuus), je bogato z esencialnimi maščobnimi kislinami, predvsem z linolno kislino
ter tudi palmitinsko in stearinsko kislino. To so vse pomembne sestavine zdrave kože, saj je sončnično
olje po strukturi podobno sebumu ter je lahko in ne preveč mastno. Je odlična podlaga za redčenje
bolj dragocenih olj v tem primeru nerefiniranega mandljevega olja (Prunus dulcis), ki je bogat vir
oleinske kisline v trigliceridih. Mandljevo olje je eno izmed najbolj vsestransko uporabljenih rastlinskih
olj in je primerno za nego vseh vrst kože.
Izbira eteričnih olj za to negovalno kremo za roke je odlična, ker so uporabljena ena od varnejših in
nežnejših eteričnih olj za uporabo na koži, ki se pogosto uporabljajo v različnih izdelkih za nego kože.
V tej kremi za roke se nahajajo eterična olja s protibakterijskim ter protivnetnim delovanjem (velja za
vsa, razen za eterično olje pomaranče), zato se predvsem uporabljajo pri aknasti koži. Tradicionalno se
eterično olje atlaške cedre (Cedrus atlantica) uporablja tudi pri občutljivi in problematični koži,
eterično olje lavandina (Lavandula hybrida grosso) in pomaranče (Citrus aurantium dulcis) pa pri suhi
koži. Vsa uporabljena eterična olja se tradicionalno koristijo pri kožnih infekcijah.
Vonj kreme je zaokrožen, saj so v mešanici zastopane vse tri note.

OCENA IZDELKA:
Izdelek BIO KREMA ZA ROKE IN NOHTE, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli
znak kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT:
Melani Kovač

ZAHTEVE STANDARDA AROMACERT

OCENJEVALEC:
Luka Wechtersbach

Kozmetični izdelek oz. izdelki pridobijo znak kakovosti Aromacert Care®, v kolikor ustrezajo vsem
spodaj opisanim zahtevam.
1. SESTAVINE VISOKE KAKOVOSTI
Izdelek mora vsebovati sestavine najvišje možne kakovosti, zasnovan mora biti tako, da koncentracije
posameznih sestavin ali kombinacij le-teh dosegajo aktivne vrednosti. Sestavine morajo biti smiselno
izbrane glede na namen izdelka. Izdelek ne sme vsebovati nepotrebnih in cenenih polnil.
2. NARAVNE DIŠAVE
Za pridobitev znaka Aromacert Care® je izdelek lahko odišavljen le s 100-% naravnimi dišavami ali
rastlinskimi izvlečki (hidrolati, masla in rastlinska olja). Poleg naravnih dišav lahko izdelek vsebuje tudi
eterična olja, ki so 100% naravnega vira, vendar v koncentracijah, ki so namenjene odišavljanju in ne
aromaterapevtskemu učinkovanju. Le z naravno odišavljenim izdelkom, lahko ustvarimo resnično
harmonijo naših čutov in hkrati poskrbimo za ugodje in ustrezno nego naše kože.
3. VARNOST IZDELKA ZA UPORABNIKA
Varnost uporabnika je na prvem mestu. Znak Aromacert Care® lahko pridobi le izdelek, ki je v skladu z
evropsko kozmetično zakonodajo. Izdelek mora imeti izdelano poročilo o varnosti, ter izvedene
mikrobiološke in stabilnostne študije. Proizvajalec je zavezan da uradu za kemikalije sporoča
morebitne neželene učinke kozmetičnega izdelka. Izdelek ne sme vsebovati zavajajočih podatkov za
uporabnika. Označbe na izdelku morajo biti označene razumljivo uporabniku.

